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01. කුලවාදය භාරතිය සමාජයේ තහවුරු කිරීම සඳහා බ්රාහණමනය ව විසි ව යයාදා් ප රධාාතතම ග්මික ග්න වවීමම් 

 වුයේ, 

(1) වර්න ධාර්මයයි.                          (2) ගශ්රම ධාර්මයයි.                                (3) සණවධාර්මයයි. 

(4) ගපද් ධාර්මයයි.                           (5) යා්යයි. 
 

02. වෘ පතිය අයිතිවාසිකම් යවනුයව ව තනඟී සිටීමට ඈත අතිතයේ සිටම ජතතාව යපළඹී තියේ.භාරතීය සණවයද්ශීය 

 ජතතාවයේ වෘ පතීය නිදහස සීමා කිරීමට බමුන ව විසි ව යයාදා ් ප රමු  ග්න වවීමම වුයේ, 
 

(1) කුල යේදයයි.     (2) ගශ්රම ධාර්ම තයායයි. 

(3) කුලහීතය වට අධායාපතය තහතම් කිරීමයි.  (4) සණවධාර්ම තයායයි. 

(5) පුජක ඒකාධිකාරයයි. 
 

03. භාරතීය ග්මික හා දාර්ශනික පරිසරය තුළ ශ්රමන සම්රධාාය ිහහි වුයේ බ්රාහණමන ග්න වවිම් රති්යේණප කරමි ව 

 ඊට රතිාාරය් වශයයනි. හයහ ප ඇතනම් බ්රාහණමන ග්න වවීමම් ශ්රමන සම්රධාාය විසි ව සපුරා රති්යේණප 

 යතාකරත ලද බව ද ේට් ශාසණතෘ වයේ ග්න වවීමම් පරී්ේා කිරීයම ව පනහනදිලි යේ. යම් අනුව ඇතනම් ශ්රමනය ව 

 විසි ව ද පිළි් ප බ්රාහණමන ග්න වවීමම් යලස හඳුතා ්ත හන්ය්, 
 

(1) ඊශණවර නිර්මානවාදය යි.  (2) කුල යේදයයි.  (3) නිදහසණ චි වතතයයි. 

(4) යා්යයි.    (5) කර්ම විපාක පිළි්නනීමයි. 
 

04. බුද්ධා කාලීත භාරතයේ ග්මික සංවිධාාත පනවති අතර ශ්රමන සම්රධාාය ග ව රමු  යේ.  වු ව අතර විවිධා 

 දාර්ශනික සංකල්ප ගදිරිප ප කළ රකට ශාසණතෘවරු ව විු බව සාමඤණඤඵල ුත්රය ගදී මුලාශ්රය වහි දන්යේ.හී 

 යතාරතුරුවලට අනුව පුර්න කසණසප ගාාර්යවරයා විසි ව ගදිරිප ප කරත ලද දර්ශතවාදය යලස සනලයක වය ව, 
 

(1) අමරාවි්යේපවාදයයි.   (2) නියතිවාදයයි.  (3) අකිරිය වාදයයි. 

(4) පුේයේකතයහණතුවාදයයි.   (5) අධිච්ාසමුප්ප වතවාදයයි. 
 

05. "ත පී මහාරාජ යහණතු, ත පි පච්ායයෝ ස පතාතං සංකියල්සාය අයහණතු අප්පච්ාායා, ස පතා සංකිලිසණස වති 

 ත පි යහණතු තතුි පච්ායයෝ ස පතාතං විුද්ධියා.........." යතාදි ග්න වවීමම් ගදිරිප ප කළ ශාසණතෘවරයා වුයේ, 
 

(1) අජිත ය්ශකම්බලී ය.  (2) ම් ලී ය්ෝසාලය.   (3) පුර්න කසණසපය. 

(4) පකුධා කච්ාායතය.   (5) සංජය යබල්ලට්ිපු පතය. 
 

06. බුද්ධාකාලීත භාරතයේ පනවති යසායළාසණ මහා ජතපද අතරි ව උතුයර ව ්ං්ා තදිය ද තනය්තහිරි ව ාම්පා තදිය ද 

 නිරිත දිගි ව වි වදයා කඳු වනය ය ද බටහිරි ව යසෝන තදිය ද සිමා යකාට ් ප රාජයය වුයේ, 
 

(1) යකෝසල රාජයය.   (2) ම්ධා රාජයය.   (3) ව පස රාජයය. 

(4) අව වති රාජයය.   (5) කාසි රාජයය. 

 

 

 

 
 

අධායයත යපාු  සහතික පත්ර (උසසණ යපළ) විභා්ය 2020 - යපරහුරු රශණත පත්ර 

General Certificate of Education ( Adv.Level ) Examination , 

 

යබෞද්ධා ශිේණටාාාරය - I 
පනය යදකයි 

TWo hours 

යබෞද්ධා ශිේණටාාාරය - කලාප අධායාපත කාර්යාලය යබෞද්ධා ශිේණටාාාරය - කලාප අධායාපත කාර්යාලය යබෞද්ධා ශිේණටාාාරය - කලාප අධායාපත 

යබෞද්ධා ශිේණටාාාරය - කලාප අධායාපත කාර්යාලය යබෞද්ධා ශිේණටාාාරය - කලාප අධායාපත කාර්යාලය යබෞද්ධා ශිේණටාාාරය - කලාප අධායාපත 

යබෞද්ධා ශිේණටාාාරය - කලාප අධායාපත කාර්යාලය යබෞද්ධා ශිේණටාාාරය - කලාප අධායාපත කාර්යාලය යබෞද්ධා ශිේණටාාාරය - කලාප අධායාපත 

යබෞද්ධා ශිේණටාාාරය - කලාප අධායාපත කාර්යාලය යබෞද්ධා ශිේණටාාාරය - කලාප අධායාපත කාර්යාලය යබෞද්ධා ශිේණටාාාරය - කලාප අධායාපත 

45 S I 



 

07. බුද්ධා ශ්රාවක ක්්් වය් ව ධාර්මය අසා යතරුව ව සරන ගිය යබෝයහෝ රජවරු බුද්ධා කාලීත භාරතයේ විුහ. ඒ 
අතරි ව උයද්නි රජතුමා  යතරුව ව සරන ගියේ, 
 

(1) මහා කච්ාායත යතරු වය් ව ධාර්මය ඇසියමනි. 

(2) අසණසජි යතරු වය් ව ධාර්මය ඇසීයමනි. 

(3) පිණයඩෝල භාරද්වාජ යතරු වය් ව ධාර්මය ඇසීයමනි. 

(4) සනරියු ප යතරු වය් ව ධාර්මය ඇසීයමනි. 

(5) මු්ල ව යතරු වය් ව ධාර්මය ඇසීයමනි. 
 
 

08. යලෝකය සණවාභාව වශයය ව ද සමුදය වශයය ව ද නියරෝධා වශයය ව ද මාර්් වශයය ව ද සියලු ගකාරයය ව තම ව 
විසි වම අවයබෝධා කළ බනවි ව බුු රජාන ව වහ වයසණ ුවියශණේ ගුනයකි ව යු්ත විය. හම ගුනය හනඳි වයව වය ව,  
 

(1) බුද්ධා බුු  ගුනය යනුයවනි.   (2) සම්මා සම්බුද්ධා බුු  ගුනය යනුයවනි. 

(3) ු්ත බුු  ගුනය යනුයවනි.   (4) යලෝකවිු  බුු  ගුනය යනුයවනි. 

(5) භ්වා බුු  ගුනය යනුයවනි. 
 
 

09. ක්රි.පු.නවත සියවයසණ යලාව පහළ වු යශ්රණේණමතම ගුරුවරයා යලස ය්ෞතම බුු රජාන ව වහ වයසණ සලකනු ලබයි. 
උ වවහ වයසණ ධාර්ම යද්ශතා කිරීයම්දී තමා යවත පනමියනත රශණත, ්රම හතරකට විසඳු බව දන්යේ. හහිලා  
පය පුච්ඡා වයාකරන ්රමය යනුයව ව හනඳි වයව වය ව, 
 

(1) සෘජු පිළිතුරු සනපයීයම් ්රමය යි.    

(2) විශණයල්ේනා පමක පිළිතුරු සනපයීයම් ්රමය යි. 

(3) රති රශණත අසා පිළිතුරු සනපයීයම් ්රමය යි.   

(4) පිළිතුරු යතාදී නිහඬ ව සිය යම් ්රමය යි. 

(5) තම ව වහ වයසණයේ අදහසට අනුව පිළිතුරු සනපයීයම් ්රමය යි. 
 
 

10. බුු  රජාන ව වහ වයසණ ක්්් ක්්්ණි ව වහ වයසණලායේ විවිධා කුසලතා අ්යමි ව අ් තතතුරු පිරිතනමු බවට 
ශාසත ගතිහාසය සා්ි දරයි. ඒ අනුව ධාර්මඥාතය හා අ පදනීම් බහුල පවය නිසා චිරරාත්රඥ ක්්්ීන ව අතර 
අ්තතතුරට ප ප වුයේ, 

 

 (1) යේමා රහ ප යතරණි ව වහ වයසණ ය. 

 (2) උප්පලවණනා රහ ප යතරණි ව වහ වයසණ ය. 

 (3) පටාාාරා රහ ප යතරණි ව වහ වයසණ ය. 

 (4) මහා රජාපතී රහ ප යතරණි ව වහ වයසණ ය. 

 (5) කිසාය්ෝතමී රහ ප යතරණි ව වහ වයසණ ය. 
 

 

11. බුද්ධාකාලීත ඇතනම් ක්්් ක්්්ණි ව අති ව සිු  වු ශාසත වියරෝධි ක්රියා නිසා බුු  සුය ව චිරසණිතිය යවනුයව ව 
 විතය ශි්ේාපද පතවත ලදී. කම්ම්  වධායයහි හවනනි ුවියශණේ විතය නිති පද්ධාතිය් ද්තට ලනයේ. 

ධාර්මඥාතයය ව පිරිපු ව සනදනහනව ප උපාසකයයකුට ්නරහිම නිසා ුධාම්ම තම් ක්්්වට බුු රු  ව විසි ව 
පය සාරීනය කර්මය තම් දණඪතය පතවත ලද බව හහි සඳහ ව යේ. හම සිද්ධියට මුල් වු උපාසකතුමා වුයේ, 

  

 (1) චි පත ්හපතිතුමා ය.  (2) තකුල පිතා ය.  (3) අය වපිඬු සිටුතුමා ය. 

 (4) ධාතංජය සිටුතුමා ය.   (5) මි්ාර සිටුතුමා ය. 
 

 

12. හ්තරා පාසලක අ.යපා.ස (සා.යපළ) විභා්යේ රතිඵල නිකු ප වු විට සිු ව අතර ඇති වු කතාබහ් පහත 
දන්යවත අතර හයි ව පුද්්ල සණවාමි පවය පිළිඹිබු වත රකාශය ව වය ව, 

  

 (1) “යදයිය වයේ පිහියට ව මම තම් විභාය් පාසණ ” ය වත යි. 

 (2) “හිතුයවව ප තනති විදියට මා ප පාසණ ” ය වත යි. 

 (3) “විභාය්ට යහාඳි ව ුදාතම් වු නිසා යහාඳ සාමාර්තය් මට ලනබුනා ” ය වත යි. 

 (4) “කරුමය් පල දීලා යව වතනයි මම යප්ල් ” ය වත යි. 

 (5) “මම තම් පාසණ වුයණ සර ප සර්යේ පිහියට ව ” ය වතයි. 

 
 
 
 



 
 

13. සමාජ රභවය හා විකාශය පිළිබඳ යබෞද්ධා ගකල්පය පනහනදිලි කරත දී  නිකාය ්ත අේ්ඤණඤ ුත්රයට අනුව 
විවිධා යහණතු කරන යකාට ය්ත සමාජය පරිනාමයට ප පවීමයම ව පවුල ද කුල ්රමය ද රාජයය ද ඇතුළ ප සමසණත 
සමාජය නිර්මානය විය. හම විසණතරයට අනුව සමාජ නිර්මානයයහිලා බුු  සමය අවධාාරනය කරත රධාාත 
සාධාකය යලස හඳුතා්ත හන්ය්, 

 

 (1) කර්ම විපාක සිද්ධාා වතය යි.   (2) සණවාභාවවාදය යි.   (3) නිර්මානවාදය යි. 

 (4) නියතිවාදය යි.    (5) යහණතුඵලවාදය යි. 
 
 

14.  සමාජයේ ු ගීභාවය ු රු කිරීමට අවශය පියවර ්නනීම ප, අපරාධා මර්ධාතය යකාට සමාජය තුළ සාමය 
පව පවාය්ත යාම ප, සිල්ව ප ගුනව ප බහුශ්රනත උතුම වය් ව අවවාද අනුශාසතා ලබා ්නනීම ප යත උපයද්ශ 
ඇතුළ ප යබෞද්ධා යද්ශපාලත මුලධාාර්මය, 

 

 (1) දස ස්විති වත යි.    (2) සප්ත අපරිහානීය ධාර්මය යි. 

 (3) දස රාජ ධාර්මය යි.    (4) කූටද වත ුතා්ත යද්ශපාලත තයාය යි. 

 (5) පංා ශීලය යි. 
 
 

15.  පහත සඳහ ව කරුණු අතරි ව යහාඳ තරක විනිශණායයහි ලා නිර්නායකය් යලස සනලකිය යතා හන්ය්, 
 

(1) කනඩපයත ව තමාම තම සිරුර රයතයේ්ේා කර වතා යසණ තම කායික, වාාසික, මාතසික ක්රියා  

      රයතයේ්ේනය කළ යුතු ය ය වත යි. 

(2) තමා උපමා යකාට අනු වට හිංසා පීඩා යතා කළ යුතු ය ය වත යි. 

(3) යමයලාව පරයලාව වශයය ව විපාකය පිළිබඳ විමසා කටයුතු කළ යුතු ය ය වත යි. 

(4) තමා පිළිබඳ, සමාජය පිළිබඳ, ධාර්මය පිළිබඳ සලකා බලා කටයුතු කළ යුතු ය ය වත යි. 

(5) සියලු සංසණකාරයයෝ තනයසත ුළු යහයි ව අරමාදීව කටයුතු කළ යුතු ය ය වත යි. 
 

 

1න. පි ව පේ, කුසල් අකුසල් හනඳිත ්නිමි ව යහාඳ තරක විනිශණවය කිරීයමහි ලා භාවිත යබෞද්ධා නිර්නායක ්නයට 
ඇතුළ ප ධාම්ම පද යද්ශතාව වනුයේ, 

  

 (1) යමෝඩයා තමා කළ පේ යමෝරා විපාක යදතයත් හය මී පනණි යම ව සලක යි ය වත යි. 

 (2) තමාට අහිත වු අයහප ප යද් යලයහසියය ව කළ හනකිය ය වත යි. 

 (3) ය්රෝධා යතාකිරීයම ව දිනිය යුතුය ය වත යි. 

 (4) පුතනවීමයම ව කඳුලු පිරි යදයතති ව විපාක විඳීමට සිු වත ක්රියා යතා කිරීම මනතවි ය වත යි. 

 (5) අස ප පුරුේයා ස ප පුරුේකමි ව දිනිය යුතුය ය වත යි. 
 

 

17. අවිවාහක දනහනමි ජීවිතය් ්ත කළ ධාර්මයසණත මහතා පු ගිය දිත හදිසි හෘදයාබාධායකි ව මිය ගියේ ය. හය 
රායද්ශයේ යබායහෝ යදතායේ සංයේ්යට යහණතු විය.  හුයේ අවමං්ල උ පසවයේදී විහාරසණනාතයය ව 
විහාරාධිපති හිමිපායනෝ දීර්  අනුශාසතාව් කළහ. "ධාර්මයසණත මහතා පි ව පේ යහාඳි ව ය පරුම් ය්ත, ලජ්ජා 
බය ඇතිව ජීව ප වු අයය්, හතුමා කිසි වියටක ප අනු වයේ කිසිම යදය් යසාර සිති ව ලබා ් පය ප තනහන. කුරා 
කුඹියයකුයේ ව ප ජිවිතය් විතාශ කිරීමට බය වු අයය්, කඩපිල් ්ාය ව ඕප ු ප කියමි ව කායල කා දනම්යම් 
තනහන. හනකි හනම විටම අනු වට උදේ කරමි ව සමඟියය ව ජීව ප වුනා. යකයතකුයේ ු කකදී කරදරයකදී  හු සෑම 
විටම තම ධාතය ඒ යවනුයව ව කනප කයල් නිර්යලෝභීවයි. ග්මට දහමට ලනදිව, යතරුව ව යකයරහි පනහනදීයම ව 
කර්මඵල විශණවාස කරය්ත කටයුතු කළා " යතාදී වශයය ව  හුයේ ගුන වර්නතා යකාට නිව ව ුව රාර්නතා 
කළහ. යම් රකාශයයහි දස කුසල්වලට ්නයතත කරුණු. 

 

 (1) තුත් ඇතුළ ප යේ.   (2) හතර් ඇතුළ ප යේ.  (3) පහ් ඇතුළ ප යේ. 

 (4) අට් ඇතුළ ප යේ.   (5) දහය් ඇතුළ ප යේ. 
 

 

18. රුව වගිරි මධාය මහා විදයාලයේ යබෞද්ධා ශිේය සං්මයේ රැසණවීමම මසකට වර් පනවන ප යවයි. හහිදී විු හල්පතිතුමා 
අනුශාසතාව් පව පවමි ව, 

 "ගුන ්රුක යහප ප දරුව ව වීමමට තම් තමා වරදි ව වනලී, අනු ව වරදි ව වල්වා, අනු ව කරත වරදට අනුබල 
යතාදී කටයුතු කළ යුතු බව ප හම අවයබෝධාය ඇති දරුවා තම වට ප අනු වට ප වරද් යතාකරත බව ප " සඳහ ව 
යකයළණය. යම් තුළි ව කියනයවත යබෞද්ධා සදාාාර මුලධාර්මය ව වය ව, 

 

 (1) අ පූපතායක ධාර්ම පර්යාය යි.       (2) ත්රියකෝය  පාරිශුද්ධි සීලය යි.       (3) පංාසීල රතිප පතිය යි. 

 (4) ත්රිවිධා අධිපති ධාර්මය යි.        (5) විරතිය හා සමාදාතය යි. 

  



 
 

19. පුද්්ල ාර්යා පාලතය කිරියමහි ලා නීතිය රබල සාධාකයකි. නීතිය සමාජ සම්මතයකි. හම සම්මතය ව යතා 
 ග්මවා ක්රියා කිරිම බුු  සමය තුළ වනද් පයකාට සලකා තියේ. යම් අදහස ගසණමතු වත යබෞද්ධා මුලධාර්මය 
 ව වය ව, 
 

 (1) සප්ත ගර්ය ධාතය යි.  (2) දස රාජ ධාර්මය යි.   (3) සතර බ්රහණම විහරනය යි.  

 (4) සතර සංග්රහ වසණතුව යි.  (5) සප්ත අපරිහානී ධාර්මය යි. 
 
 

20. ජීව ප වියම් අයිතිය, සම්ප ප රැක ්නනීයම් අයිතිය, සාර්නක පවුල් ජීවිතය් ්ත කිරීයම් අයිතිය යම වම සමාජය 
 තුළ විශණවාසය ප, සහජීවතය ප සණනාපිත කිරීමට අනුබල යදත මුලික යබෞද්ධා ග්න වවීමම් යලස හඳුතා ්ත 
 හන්ය්, 
 

 (1) යබෝධිස ප පව රතිපදාව යි.  (2) නිර්වාන්ාමී මාර්්ය යි.  (3) සම්මා අජීවය යි. 

 (4) පංාශීල රතිපදාව යි.   (5) අ පූපතයික ධාර්ම පර්යාය යි. 
 
 

21. යසෞ වදර්ය රසාසණවාදය බුු සමයට අනුචිත යතා වුවකි. තනා්තය ව වහ වයසණ යම වම විරාගී යතිවරු ව ද නිරාමිස 
 යසෞ වදර්යාසණවාදය කළ යබෞද්ධා මුලාශ්රය තළ ද්තට ලනයේ. හහි යසෞ වදර්ය රසාසණවාදයේ මුලිකම පදතම යලස 
 ද්වා ඇ පය ප, 
 

 (1) රසාදය හා නිර්යේදය ගපදවීමම යි.   (2) ු සණවාදය ජනිත කරවීමම යි. 

 (3) ග විය පිතවීමම යි.     (4) ගමිස ුවය විඳ ්නනීම යි. 

 (5) විරා්ය ඇති කිරීම යි. 
 

 

22. "දනහනමි ව උපයා ් වතා ලද ධාතය අර්නා වවිත ව පරියභෝජතය කළ යුතු ය." ය වත යබෞද්ධා ග්න වවීමමයි. හහිලා 
 බුු  සමය විවිධා පරියභෝජතය සිද්ධාා වත ගදිරිප ප යකාට ඇති අතර පංාබලි සංකල්පය ද ඒ අතර රමු  
 ග්න වවීමමකි. හහි "අිති බලි" යනුයව ව හනඳි වයව වය ව, 
 

 (1) ඥාති ව විේයයයහි යුතුකම් ගටු කිරීම යි.  (2) ග් වතුකයි ව විේයයයහි යුතුකම් ගටු කිරීම යි. 

 (3) වනඩිහිය ය ව විේයයයහි යුතුකම් ගටු කිරීම යි.  (4) ග්ම විේයයහි යුතුකම් ගටු කිරීම යි. 

 (5) මිය ගිය ඥාතී ව විේයයයහි යුතුකම් ගටු කිරීම යි. 
 

 

23. "නිවනරදි කාය වාේ මත: කර්මය වය් ව යු්ත වු ගර්ය ශ්රාවකයා සනපයට පනමියතයි. යසාම්තසට පනමියනයි." 
 අතන ුත්ර ්ත ගහත සනපය හඳු වව වත. 
 

 (1) අ පි ු  යලස ය.   (2) යභෝ් ු  යලස ය.   (3) අතන ු  යලස ය. 

 (4) අතවජ්ජ ු  යලස ය.  (5) නිරාමිස ු  යලස ය. 
 

 

24. සි්ාල ්ෘහපති පුත්රයා පියායේ අවවාදය අනුව අළුයම පිිහදී දිය තා පිරිසිු  වීම සිු  කළ දිසා තමසණකාරය ු ටු 
 බුු රජාන ව වහ වයසණ හම ක්රියාව අර්න ශුතයබව ප, නිසි පරිදි සදිසා ව වදතය යනු සණනායී සංසණනාව ව උයදසා 
 යුතුකම්  හා ව්ීම් ගටු කිරීම බව ප යප වවා ු  වතහ. ඒ අනුව දකුණු දිශායව ව නියයෝජතය ව වය ව, 
 

 (1) මහන බමුන ව ය.   (2) මවුපිය ව ය.    (3) අඹු දරුව ව ය. 

 (4) ගුරුවරු ව ය.   (5) මිතුර ව ය. 
 
 

25. "ධාර්මයට කනමති ව වතා දියුණුවට ප ප යේ. ධාර්මය අකමනති ව වතා පිරිහීමට ප පයේ." යනුයව ව බුු රජාන ව 
 වහ වයසණ යද්ශතා කළහ. හම යද්ශතාව අ වතර්්ත ව වය ව, 
 

 (1) වසල ුත්රය යි.   (2) පරාභව ුත්රය යි.   (3) යේළුද්වාර ුත්රය යි. 

 (4) මං්ල ුත්රය යි.   (5) බාලපණඩිත ුත්රය යි. 
 

 

2න. බුු රජාන ව වහ වයසණ සනවන පනුවර යජ්තවතාරමයයහි වනඩ වාසය කරද්දී හ්තරා යද්වතාව් උ වවහ වයසණ 
 හමුවට පනමින මං්ල කරුණු කවයර් දනයි රශණන කලවිට මං්ල ුත්රය යද්ශතා කළහ. හම ුත්රයයහි මං්ල 
 කරුණු 38් අ වතර්්ත වත අතර ග ව හ් මං්ල කරුන් ව වය ව, 
 

 (1) ගවසිම යි.    (2) මමත්රිය යි.    (3) සතයවාදී බව යි. 

 (4) උ පසාහය යි.   (5) කරුනාව යි. 

 

 
 



 

27. න පරෙසං විර ෝමානි     - න පරෙසං කතාකතං 

 අත්තනාව අවක්රෙය්ය     - කතානි අකතානි ව 

 යමම ධාම්මපද ්ානායව ව අදහස ව වය ව, 

 (1) අනු වයේ පිහිට යතාපතා තමාට තමාම පිහිට විය යුතු බව ය. 

 (2) අනු වයේ කටයුතු ්නත යතා යසායා තම වයේ කටයුතු ්නත යසවිය යුතු බව ය. 

 (3) තම ව උපමා යකාට අනු වට හිංසා යතාකළ යුතු බව ය. 

 (4) තමායේ යම වම යමරමායේ යහපත උයදසා කටයුතු කළ යුතු බව ය. 

 (5) තමාට යම වම අනු වටද ධාර්මය හනර පිහිට් තනති බව ය. 
 

 

28. "ජි යත කදරියං දාය වත" - යත ්ානා පදයය ව කියනයවත ධාර්යමෝපයද්ශ ව වය ව, 
  

 (1) ය්රෝධා කර වතා ය්රෝධා යතාකිරීයම ව දිත වය ව ය ය වත යි. 

 (2) හිංසා කර වතා මමත්රියය ව දිත වය ව ය ය වත යි. 

 (3) තද මුරා තමා සතු දෑ දීයම ව දිත වය ව ය වත යි. 

 (4) යබාරු කිය වතා සතය ීයම ව දිත වය වය ය වත යි. 

 (5) අයහප ප පුද්්ලයා යහපති ව දිත වය වය ය වත යි. 
 

 

29. සම්මා ධාර්ම සං්ායතායේදී ගත වද යතරු වට යාෝදතා පහ් හල්ල විය. බුු රජාන ව වහ වයසණට වනසි සළුව් 
 මනසීම යහෝ සම්බ වධා යාෝදතාව් ද ඒ අතර විය. උ වවහ වයසණට හම යාෝදතාව හල්ල වුයේ, 
 

 (1) බුු රු  වයේ ම අදහසකට අනුව ය.   (2) රහ ප හනට තමයේ ගල්ලීමට අනුව ය. 

 (3) සහම්පතී බ්රහණමයායේ ගල්ලීමට අනුව ය.  (4) පසණව් මහණු වයේ ගල්ලීමට අනුව ය. 

 (5) ිහම්ිහසාර රජුයේ ගල්ලීමට අනුව ය. 
 

 

30. රනම ධාර්ම සං්ායතායේදී ගත වද යතරු වට යාෝදතා පහ් හල්ල විය. බුු රජාන ව වහ වයසණට වනසි සළුව් 
 මනසිම යහෝ සම්බ වධා යාෝදතාව් ද ඒ අතර විය. උ වවහ වයසණට හම යාෝදතාව හල්ල වුයේ, 
 

 (1) වනසි සළුව සඳහා ුු ු වසණත්රය් භාවිතා යතාකිරීම යහණතුයවනි. 

 (2) මා්ම් ලවා වනසි සළුව මනසණස වීමම යහණතුයවනි. 

 (3) සළු මනසීම ක්්් වට අකනප වීමම යහණතුයවනි. 

 (4) සළු මසා භාවිතයට ්නනිම බුු රු  ව අනුමත යතාකර තිබීම යහණතුයවනි. 

 (5) පයි ව මනඩ ය්ත වනසි සළුව මනසීම යහණතුයවනි. 
 

 

31. තම ව වහ වයසණයේ ඇවෑයම ව පු ඡ වත හිමිය වට බ්රහණමදණඩතය පත ව වත යනයි බුු රු  ව කරත ලද නියමයට 
 අනුව රනම සංගීතිකාරක යතරවරු උ වවහ වයසණට බ්රහණමදණඩය පනතවීමමට තීරනය කළහ. බ්රහණමදණඩයේ 
 සණවභාවය ඇු ඡ වද හිමිය ව සිහි ු වව ඇද වනටුණි. හහි දන්යවත බ්රහණමදණඩය යනු, 
 

 (1) වනඩ වසත ගරාමයය ව යතරපීම යි. 

 (2) වනඩ වසත ග්රාමයය ව යතරපීම යි. 

 (3) සිවුරු හරවා ගිහි බවට ප ප කරවීමම යි. 

 (4) කිසිු  ශාසනික කටයු පතකට සහභාගි කරවා යතා්නනීම යි. 

 (5) කනා යතාකිරීම ප අවවාද අනුශාසතා යතාකිරීම ප මගි ව බනහනර කිරීම යි. 
 
 

32. කාලායශෝක රාජය සමයේ සිු කරත ලද යදවත ධාර්ම සංගීතියේ දී නිේණරභා කරත ලද දස අකනප වසණතුයේ 
 දන්යවත "අමිත කප්ප" යනුයව ව අදහසණ කරත ලද්යද්, 
 

 (1) යතා පනුණු ුරා පාතය කිරීම කනප බව ය. 

 (2) වාය  යතා මනු ඇතිරිලි භාවිතය කනප බව ය. 

 (3) කිරි ප යතාවු දීකිරි ප යතාවු කිරි වනළදීම කනප බව ය. 

 (4) ගාාර්ය පරම්පරායව ව පනවත හත චිරා්ත යද් යහාඳ වුව ද, තරක වුව ද, හයලසි ව ම පිළිපනදීම කනප බව ය. 

 (5) පුව අනුමනතිය ්නනීයම් අය යය ව සං  කර්ම කිරීම කනප බව ය. 

 

 



 
 
 

33. අයශෝක රාජය සමය වත විට විවිධා යහණතු සාධාක කරනයකාට ය්ත බුු  සුත පරිහානියට ප පයවමි ව පනවති බව 
 ඓතිහාසික වාර්තාව වය් ව සතාන යේ. ඒ සඳහා බලපෑ රමු තම යහණතුව යලස සනලකිය හන්ය්, 
 

 (1) බ්රාහණමන ග්ම බලව පවීමම ය. 

 (2) ක්්් ව වහ වයසණලා ලාභ ස පකාරවලට ගිජු වීමම ය. 

 (3) ලාභ ස පකාර අයප්්ේායව ව අතය තීර්නකය ව සුතට ඇතුළ පව සිටීම යි. 

 (4) රාජානුග්රහය නිසි පරිදි යතාලනබීම ය. 

 (5) ක්්් ව වහ වයසණලා යපායහාය කර්ම යතාකර සිටීම ය. 
 
 

34. ක්රි.ව.යදවත හා තු වවත සියවසණවල භාරතයේ රකට විශණව විදයාල කිහිපය් ිහහි වු බව මුලාශ්රය වහි සඳහ ව යේ. 
 තාල වදා විශණව විදයාලය ද ඒ අතර රමු  යේ. යමම විශණව විදයාලය ිහහි කිරීයම් ය්ෞරවය හිමි ව වය ව, 
 

 (1) තනා්ත ගුප්ත රජතුමාට ය.    (2) බාලාදිතය රජතුමාට ය.            (3) වි්රමාදිතය රජතුමාට ය. 

 (4) ශ්රාදිතය රජතුමාට ය.    (5) තරසිංහගුප්ත රජතුමාට ය. 
 

 

35. රාේ යබෞද්ධා යු්යේ ලාංකික ජතයා යදවිය ව ඇදහීම සිු  කළ බව ප, පණුකාභය රජතුමා විවිධා යදවිවරු ව 
 සඳහා අනුග්රහ දන්වු බව ප මහාවංසාදි ඓතිහාසික වාර්තා මගි ව සතාන යේ. හම වාර්තාවලට අනුව හකල ජතයා 
 විසි ව දඩයමට අධිපති යදවියා යලස සලකත ලද්යද්, 
 

 (1) යවසණසවන ය.   (2) ජුති වධාර ය.    (3) කම්මාර ය. 

 (4) වයාධා ය.    (5) පුරයද්ව ය. 
 

 

3න. බුු  දහම පනමියන වතට යපර ල්දිව යබායහෝ ග්මික ඇදහිලි හා විශණවාස පනවතින. හම ඇදහිලි හා 
 විශණවාසය වට අනුග්රහ දන් වු රයජකු යලස පණුකාභය රජු හඳුතා්ත හනකිය. රජු ග්මික කටයුතු ගටු කිරීමට 
 පහුකම් සපයා දීම් යලස "යසා පි ශාලා" තම් ය්ාඩතනගිලි වියශණේය් කරවා ු  ව බව මහා වංසයේ සඳහ ව 
 යේ. හම ය්ාඩතනගිලි වියශණේය තතවා යදත ලදනයි සනලයක වය ව, 
 

 (1) බ්රාහණමනය ව උයදසා ය.  (2) පරිබ්රාජකය ව උයදසා ය.  (3) නි්ණමය ව උයදසා ය. 

 (4) ගජීවකය ව උයදසා ය.  (5) තාපසය ව උයදසා ය. 
 

 

37. ුවියශණෂී වු පුනය කර්ම දහය් දස පුනයක්රියා යලස බුු  දහයමහි හඳු වවා දී ඇත. ඒ අතර "අපාායත" යනුයව ව 
 අදහසණ කර වය ව, 
 

 (1) පි වදීමයි.    (2) නිවනරදි දන්මයි.   (3) වතාව ප කිරීමයි. 

 (4) ධාර්ම ශ්රවනයයි.   (5) පිදිය යු පත ව පිදීමයි. 
 

 

38. ප්ෂී ව සිවුපාවු ව සහිත සියලු ජතතාවට රැකවරනය සලසමි ව, අපරාධා මර්ධාතය කිරීම ප, ගර්ික 
 ුර්ිතතාව ඇති කිරීම ප, පුජනීය විශාරදය වය් ව උපයදසණ ලබා්නනීම ප, ගහළම රතිප පති ්රුක 
 පාලකයකුයේ ල්ේනයකි. ඒ සියලු අරමුණු ඇතුළ ප යබෞද්ධා යද්ශපාලත මුලධාර්මය ව වය ව, 
 

 (1) සප්ත අපරිහානි ධාර්මය වය.    (2) දස ස්විතිව පය. 

 (3) සතර සංග්රහ වසණතුවයි.    (4) පංාසීල රතිප පතියයි. 

 (5) දසරාජ ධාර්මයයි. 
 

 

39. යබෞද්ධා මුලාශ්රවල සඳහ ව කරුණු අනුව මිනිසා අපරාධාවලට යපාළවවත රධාාතතම යහණතුව් ව වය ව, 
 

 (1) ම පරවය භාවිතයයි.   (2) තරඟකාරී බවයි.   (3) නු් පකමයි. 

 (4) දිළිඳුකමයි.    (5) චි වතායේ්යයි. 

 

40. රියසකට කඩ ඇනය යම ව සමාජයේ යහපනවන පමට උපයයෝගී වත කරුණු හතර් සිඟායලෝවාද ුත්රයේ සඳහ ව 
 යවයි. රාජය පාලකයකු තුළද පනවතිය යුතු වු යමම කරුණු හතර තම්, 
 

 (1) සතර සතිපට්මාතයයි.  (3) සතර සංග්රහ වසණතුවයි.  (3) සතර බ්රහණම විහරනයයි. 

 (4) සතර අ්තියයි.   (5) සතර සෘද්ධි පාදයයි. 

 

 



 
 

 

41. පුද්්ල හා සමාජ ුර්ිතතාවය අ්ය කරත බුු  දහම නියරෝගී පුද්්ලයකු ිහහි කිරීමට ප, ධාත සම්ප ප ුර්ිත 
 කිරීමට ප ම පරවය භාවිතයය ව යව වවීමයම් වනද් පකම් අවධාාරනය කරයි. ඒ අනුව ම පරවය භාවිතයය ව සිු වත 
 අයහප ප රතිඵල හයට අය ප යතාව වය ව, 
 
 

 (1) නුවන ු ර්වල වීමමයි.   (2) යරෝ්ාබාධා ඇතිවීමමයි.  (3) අපීර්තිය පනතිරීමයි. 

 (4) අක්ධායාව වර්ධාතය වීමමයි.  (5) ඇසණ ගදිරිපිට ධාතය විතාශ වීමමයි. 
 

 

42. බුු රජාන ව වහ වයසණ යසෞ වදර්ය අ පවිඳි බවට නිදු ව යලස ්ත හනකි ුත්ර යද්ශතාවකි. 
 

 

 (1) අම්බලට්ික රාහුයලෝවාද ුත්රය   (2) වයේ පජ්ජ ුත්රය 

 (3) සාමඤණඤඵල ුත්රය     (4) දම්ස් පනවතුම් ුත්රය 

 (5) අරිය පර්යේේන ුත්රය 
 

 

43. බුු  දහමි ව උපයදසණ යද වය ව දනහනමි රැකියා තුළි ව ධාතය ගපයීමටයි. හම අනුමත රැකියා අතරට අය ප 
 යතාව වතකි. 
 
 

 (1) කෘිකර්මා වතය   (2) ්වපාලතය   (3) ස පව යවළඳාම 

 (4) රාජය යසණවය   (5) විවිධා කර්මා වතය වහි යයදීම 
 

 

44. ගිහියා ලනිහය යුතු සනප පිළිබඳ අංගු පතර නිකායේ අනත ුත්රයේ සඳහ ව කරයි. හහි දන්යවත පරිදි "යභෝ් 
 ු ය" පනහනදිලි කිරීමට වඩා ප යයෝ්ය රකාශය ව වය ව, 
 
 

 (1) සාධාාරනව උපයා් ප යභෝ් සම්ප ප ඇතනයි ලබත සනපයයි. 

 (2) දනහනමි ව ලබත ලද සම්ප ප පරියභෝජතයය ව ලබත සනපයයි. 

 (3) නය ඇතිව යභෝ් සම්ප ප උපයා ්නනීයම ව ලබත සනපයයි. 

 (4) කයි ව, වාතයය ව, මතසි ව,වනරදි යතාකර ජීව පවීමයම ව ලබත සනපයයි. 

 (5) කිසියවකුට නය තනතිව උපයා් ප යභෝ් සම්ප ප ඇතනයි ලබත සනපයයි. 
 

 

45. ධාත සම්ප ප විතාශවීමම සඳහා මිත්ර රතිූපපකය ව ඇුර බලපාත බව යබෞද්ධා මුලාශ්රවල සඳහ ව යේ. හහි සඳහ ව 
 මිත්ර රතිූපපකය ව සිේයදයතකි. හයට අය ප යතාව වය ව, 
 
 

 (1) අ පන්කායි    (2) වචී පරම   (3) අඤණඤද පුහර 

 (4) අනුප්පියභානි   (5) අපායසහාය 
 

 

4න. යලෝභ, යදෝේ, යමෝහ, යච්තතා පුර්වාං්මව සිු කරත ක්රියා අකුසල් යනුයව ව බුු  දහයම් හඳු වවයි. හවනනි අකුසල් 
 දහය් යබෞද්ධා සාහිතයයයහි සඳහ ව අතර ඒවායි ව කයි ව හා මතසි ව සිු වත අකුසල් සං යාව, 
 
 

 (1) තුතකි.  (2) හතරකි.  (3) පහකි.  (4) හයකි.  (5) හතකි. 
 

 

47. ූපපාවාර ධායාත ලබා අතා්ාමී ත පවයට ප පව ධාර්ම කික උපාසකය ව අතර අග්ර වුයේ, 
 

 (1) අය වපිඬු සිටුතුමාය.   (2) තකුලපිතාය.  (3) චි පත ්ෘහපතියාය. 

 (4) යසකුල පුත්රයායේ පියාය.  (5) භල්ලුක උපාසකතුමාය. 

 

48. "නුතත විදයා පමක චි වතතයට පිළි්ත හනකි ග්ම් යේ තම් ඒ බුු  දහමයි." යමයසණ බුු  ව වහ වයසණ පිළිබඳව 
 ඇ්යීම් කයළණ, 
 
 

 (1) මහාාාර්ය මන්සණ මුලර් විසිනි   (2) ඇල්බට් අයි වසණටයි ව විසිනි 

 (3) බර්ටු ව් රසල් විසිනි    (4) හ්වි ව ගර්යතෝල්් විසිනි 

 (5) මහාාාර්ය ල්සණමි තරු විසිනි  

 

 



 
 

 

49. ක්රි.පු.හයවත සියවස වත විට භාරතයයහි විවිධා ශ්රමන ගුරුකුල පනවතියේය. ඒ අතර ශණයේතාම්බර හා දි්ම්බර 
 වශයය ව කණඩායම් යදක් දනකිය හනකි වුයේ, 
 

 (1) නි්ණමය ව අතරය.  (2) ජය ලය ව අතරය.   (3) ගජීවකය ව අතරය. 

 (4) පරිබ්රාජකය ව අතරය.  (5) තාපසවරු අතරය. 
 

 

50. බුු  ව වහ වයසණ හා ිහම්ිහසාර රජු අතර සමීප සබඳතා පනවතියේ ය. හම රජුයේ ගල්ලීම පරිදි රාජ භටය ව පනවිදි 

 යතාකිරීමට ප අද පතාදාත පාරාජිකාව පනතවීමමට ප තීරනය කයළණය. ිහම්ිහසාර රජු යවනුයව ව යද්ශතා කරත ලද 

 ුත්ර යද්ශතාවකි. 
 

 (1) සාමඤණඤඵල ුත්රය   (2) වසල ුත්රය    (3) තියරෝකු්ඪ ුත්රය 

 (4) පරාභව ුත්රය   (5) ා්කව පති සීහතාද ුත්රය 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි.  All Right Reserved 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

සනලකිය යුතුයි  -: I යකාටසි ව රශණත 02 ්ද, II යකාටසි ව රශණත 03 ්ද යතෝරාය්ත රශණත පහකට පිළිතුරු සපය වත. 

     සෑම රශණතයකටම ලකුූ  20 බනගි ව හිමි යේ. 

I යකාටස 

01.    

I. ාතුර් වර්නය තම් කර වත. 

II. ්ෘහසණන ගශ්රමයට අය ප කාර්යය ව යකය යය ව ද්ව වත. 

III. පකුධා කච්ාායත ශාසණතෘවරයායේ ග්න වවීමම් යකය යය ව හඳු වව වත. 

IV. පකුධා කච්ාායතයේ ග්න වවීමම් පිළිබඳ බුු සමයේ ගකල්පය සං්යේණපයය ව ගදිරිප ප කර වත. 

V. යබෞද්ධා ශ්රමන සම්රධාායේ ුවියශණේතා යකය යය ව ය්තහනර ද්ව වත. 

 

02. 

I. සතර අ්තිය තම් කර වත. 

II. සම්මා සම්බුද්ධා බුු  ගුනය පිළිබඳ යකය  විවරනය් කර වත. 

III. අතානපිණඩික සිටුතුමා සතුව පනවති ගුනාං් හතර් ය්තහනර ද්ව වත. 

IV. නිදහසණ චි වතතයට බුු  දහමි ව ලනයබත පිය වහල යකය යය ව පහද වත. 

V. ගදර්ශම ප තායක පවය් තුළ තිිහය යුතු මුලික ගුනාං් හය් බුද්ධා ාරිතය ඇුරි ව රකට කර වත. 

 

03. 

I. යභෝ් විතාශ මු  හයය ව හතර් තම් කර වත. 

II. “ුකරානි අසාධුනී” .......... යත ්ානාව සම්පුර්න කර වත. 

III. හම ්ානාව අර්නය නිවනරදිව ලියා ද්ව වත. 

IV. “යමයලාව දියුණුවට මං්ල කරුණු” ය වතට යකය  විවරනය් සපය වත. 

V. ුරාපාතයයහි ගදීතව පිළිබඳ සිඟායලෝවාද ුත්රයයහි දන්යවත ග්න වවීමම් යප වවා යද වත. 

 

II යකාටස 

04. 

I. බුු  සමයට අනුව ධාතය වතාහි ය්ාඩ්සා ්ත යු පත් යතාව සංසරන විය යුතු යදයකි,විමස වත. 

II. කලා රසවි වදතය සංයේදී මිනිසකු සතු උසසණ ගුනාං්ය් බව යසෞ වදර්ය රසාසණවාදය පිළිබඳ යබෞද්ධා ග්න වවීමම් 

අනුසාරයය ව පනහනදිලි කර වත. 

 

05. 

I. වර්තමාත පාරිසරික ්නටලු අවමකර ්නනීමට පරිසර සංර්ේනය පිළිබඳ යබෞද්ධා ග්න වවීමම් අදාළ කර්ත හනකි 

ගකාරය යප වවා යද වත. 

II. දස ස්විතිව ප වලි ව යහප ප පාලත ත වත්රය් අවධාාරනය යකාට ඇති බව සාකච්ජා කර වත. 

 

 
 

අධායයත යපාු  සහතික පත්ර (උසසණ යපළ) විභා්ය 2020 - යපරහුරු රශණත පත්ර 

General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, 

 

යබෞද්ධා ශිේණටාාාරය - II 
පනය තුතයි 

Three hours 

යබෞද්ධා ශිේණටාාාරය - කලාප අධායාපත කාර්යාලය යබෞද්ධා ශිේණටාාාරය - කලාප අධායාපත කාර්යාලය යබෞද්ධා ශිේණටාාාරය - කලාප අධායාපත 

යබෞද්ධා ශිේණටාාාරය - කලාප අධායාපත කාර්යාලය යබෞද්ධා ශිේණටාාාරය - කලාප අධායාපත කාර්යාලය යබෞද්ධා ශිේණටාාාරය - කලාප අධායාපත 

යබෞද්ධා ශිේණටාාාරය - කලාප අධායාපත කාර්යාලය යබෞද්ධා ශිේණටාාාරය - කලාප අධායාපත කාර්යාලය යබෞද්ධා ශිේණටාාාරය - කලාප අධායාපත 

යබෞද්ධා ශිේණටාාාරය - කලාප අධායාපත කාර්යාලය යබෞද්ධා ශිේණටාාාරය - කලාප අධායාපත කාර්යාලය යබෞද්ධා ශිේණටාාාරය - කලාප අධායාපත 

45 S II 



 

0න. 

I. පළමු ධාර්ම සං්ායතාව පනවන පවිමට බලපෑ යහණතු ය්ත හනර ද්වා හම සං්ායතායේ රතිඵල බුු  සුයතහි 

චිරසණිතිය සඳහා යහණතු වු ගකාරය සාකච්ජා කර වත. 

II. ධාර්මායශෝක අධිරාජයා විසි ව සිු  කරත ලද ශාසනික යමයහය ඓතිහාසික සාධාක ඇුරි ව ඇ්යීමට ල් 

කර වත. 

07. 

I. ශ්රි ලාංකික රජ දරුව වයේ අධායා පමය යබෞද්ධා සාරධාර්ම වලි ව යපෝේනය වු ගකාරය නිදු ව ද්වමි ව රකට 

කර වත. 

II. තායිල වතයට බුු දහම හඳු වවාදීම පිළිබඳව යතාරතුරු ය්ත හනර ද්වා තායි ජත ජිවිතයට බුු  සමයය ව ලනබුණු 

ගයලෝකය සාකච්ජා කර වත. 

08. 

I. බුද්ධා රතිමායේ ගරම්භය පිළිබඳව පව පතා මතවාද හඳු වවා දී ් වධාාර හා මුරා බුද්ධා රතිමාවල සම විේමතා 

ය්තහනර ද්ව වත. 

II. බුු රු  ව පිළිබඳව ශ්රද්ධාාව ජතතය කිරීම සඳහා යබෞද්ධා ගීත සාහිතයයය ව ලනයබත අනුබලය නිදර්ශත සහිතව 

යප වවා යද වත. 


